Informasjon til deg som søker om produksjonstilskudd i jordbruket ved
søknadsomgangen august 2013
Veiledningsheftet og sjekklista for miljøhensyn ved jordbruksdrift finnes kun i digital utgave
”Veiledningsheftet for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid”
(SLF-005) og ”Sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift” (SLF-464) for 2013 og 2014 blir ikke
lenger produsert i papirutgave. Du finner veiledningsheftet og sjekklista i elektronisk versjon på
Statens landbruksforvaltning (SLF) sin nettside www.slf.dep.no. Fra og med januar 2013 var det
slutt på at søknadsskjema for produksjonstilskudd ble sendt i posten.
Lever tilskuddssøknaden din elektronisk
Du vil oppleve en rekke fordeler med å levere søknaden din via Internett:
 Elektroniske søknader er forhåndsutfylt med grunnopplysninger og du kan se søknadsdata
fra forrige søknadsomgang.
 Søknadsdataene blir mer korrekte fordi mange av opplysningene kontrolleres før levering.
 Færre papirsøknader og bedre datakvalitet effektiviserer forvaltningens arbeid.
 En søknad uten feil øker muligheten for at tilskuddet blir utbetalt ved hovedutbetalingen,
og ikke senere.
Du kan bruke BankID til innlogging
Du må bruke BankID, MinID eller Buypass for å logge deg inn i søknaden din via Altinn. Det vil
ikke lenger være mulig å bruke engangskode fra Altinnbrev. Du finner mer informasjon om de
ulike innloggingsmetodene på nettsida til Difi: www.difi.no/elektronisk-id
Løsningen for delegering av roller og rettigheter i Altinn er endret.
SLFs tjenester i Altinn (blant annet søknad om produksjonstilskudd) er flyttet over på ny teknisk
plattform (Altinn 2). Delegering av roller og rettigheter er annerledes i den nye Altinnløsningen.
Hva betyr det for deg som skal søke?
 Er du innehaver av foretaket og skal levere den elektroniske søknaden selv, har ikke
endringen noen innvirkning.
 Ved søknadsomgangen i august 2013 vil personer som har fått delegert rollene
”Utfyller/Innsender” eller ”Primærnæring og næringsmidler” i Altinn, ha tilgang til å logge
inn og sende søknad om produksjonstilskudd. Det vil si at personer som tidligere har fått
delegert en rolle i Altinn til å levere søknad om produksjonstilskudd på vegne av andre,
fortsatt har denne delegeringen ved søknadsomgangen i august 2013.
 De som har delegert en rolle i Altinn 1 til andre, for eksempel regnskapsfører, må delegere
på nytt før 1. desember 2013 på grunn av overgang til Altinn 2. Fra 1. desember 2013 vil
gjelder ikke lenger delegeringene i Altinn 1.
Man kan enten delegere rollen som ”Primærnæring og næringsmidler”, eller bare delegere tilgang
til en tjeneste, for eksempel søknad om produksjonstilskudd.
De som allerede har delegert rolle i Altinn 2 til andre, trenger ikke gjøre det på nytt.
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Nytt søknadssystem for regionale miljøtilskudd
Dersom du også skal søke om regionalt miljøtilskudd i 2013, vil dette skje gjennom en ny
søknadsløsning som blir tigjengelig via Altinn. For enkelte av tilskuddsordningene kan det være
endringer sammenliknet med tidligere år. Fylkesmannen vil gi informasjon om tiltakene du kan
søke på i 2013 og hvordan du søker elektronisk. Vi oppfordrer deg til å følge med på informasjonen
som kommer fra Fylkesmannen.
Samdrifter: Husk registrering av eierandeler
SLF minner om at alle som deltar med kvote i samdrift skal ha eierandeler i samdriftsforetaket.
Dette følger av reglene for å få samdriftskvote, og er ikke noe nytt krav. Eierandelene skal være
registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.
Det betyr at dere selv må sørge for at alle som deltar med kvote i samdriften er registrert med
eierandel i samdriftsforetaket i Enhetsregisteret. Vi har oppdaget at dette ikke er på plass hos en del
samdriftsforetak, og vil derfor minne om regelen her.
Fristen for å registrere eierandelene i Enhetsregisteret i Brønnøysund settes til 1. september.
SLF vil i ettertid kontrollere eierandeler. Manglende eierandeler er et brudd på kvoteregelverket og
forutsetningen for å få beregnet samdriftskvote. Kvoten til deltakere som ikke har registrerte
eierandeler kan ikke regnes som en del av samdriftens kvote. Ved slikt brudd på kvoteregelverket
kan det ilegges overproduksjonsavgift tilsvarende størrelsen på den ”manglende” kvoten. Dersom
registrering mangler kan det også få konsekvenser for samdriftens tilskuddsutbetalinger.
Lokalforedlingskvote melk: Dokumentasjon ved søknad om produksjonstilskudd
Foretak som har lokalforedlingskvote er pliktige til å rapportere inn solgt mengde melkeprodukt til
SLF som grunnlag for beregning av tilskudd og avgifter. De innrapporterte mengdene blir også
brukt ved saksbehandling av søknad om produksjonstilskudd til melkeku eller -geit. Har du ikke
rapportert inn solgt mengde melkeprodukt til SLF, kan det resultere i at du ikke er berettiget
husdyrtilskudd for melkeku eller melkegeit og driftstilskudd melkeproduksjon.
Har du spørsmål?
Se i veiledningsheftet som du finner på www.slf.dep.no eller kontakt kommunen din dersom du har
spørsmål om produksjonstilskudd.

All informasjon om søknadsomgangen er som tidligere tilgjengelig på SLFs nettside www.slf.dep.no. Her
finner du blant annet: Veiledningshefte for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til
avløsning ved ferie og fritid, aktuelle forskrifter og rundskriv, veiledningsfilmer, samt brukerhjelp til
elektronisk søknad.

